
Ta’ med og oplev hvordan droner og robotter kan bruges i marken og i havet, og dermed gøre din 
produktion mere effektiv og klimavenlig. Konferencen er GRATIS og en del af Madmødet 2021.  
 
Vi inviterer dig til en spændende dag i Stauning Lufthavn, så du ved selvsyn kan opleve de muligheder tekno-
logien vil spille i fremtidens produktion og logistik for fødevareerhvervet til lands, vands og i luften.  
 
I løbet af dagen vil der være oplæg og demonstrationer, og du kan stille spørgsmål til de virksomheder, som 
producerer den nye teknologi, samt afprøve dronerne og robotterne.  
 
Du vil bl.a. kunne møde:  
Ole Green, CEO Agro Intelli. AgroRobottiFleet med robotten AgroRobotti  
Michael Thorsen, CEO Integra. Droner  
Jesper Haahr Christensen, Erhvervs-ph.d DTU. Undervandsværktøj  
Thomas Nitschke, Faglig leder Datadreven forretningsudvikling, Teknologisk Institut. Robotter i luften  
René Gislum, Lektor, Institut for Agroøkologi – Afgrødesundhed. Fremtidens planteavl  
John G. Christensen, Bestyrelsesformand Stauning Lufthavn  
Jakob Lave, Direktør i Future Farming SEGES  
Susanne Nors, Leder Business Region MidtVest  

Robotter til lands, vands og i luften 
- Oplev fremtidens maskiner i marken og havet! 

Den 28. maj 2021     Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 6, 6900 Skjern Gratis.Tilmelding skal ske til:  
                            info@madmødet.dk (husk at  

                               oplyse navn og antal deltagere) 
                                      eller via www.madmodet.dk 

     

 

  
 
 FISKEREN 

Oplev et undervandsværktøj, 
og hør hvordan et undervands-
værktøj kan benyttes til over-
vågning af fiskene under fiske-
turen, og samtidig registre fang-
sten, tiden og den geografiske 
lokation i realtid. 

LANDMANDEN 
Oplev selvkørende traktorer og 
få fortællingen om, hvordan 
man i AgroRobottiFleet projek-
tet har udviklet en løsning, 
hvor du kan have en hel flåde 
af selvkørende traktorer køren-
de samtidig. 

LANDMANDEN 
Oplev og hør fortællingen om 
hvordan droner kan anvendes i 
landbruget og til logistik for fø-
devareerhververet. 

mailto:info@madmødet.dk
http://www.madmodet.dk


Program 

Stauning Lufthavn vil blive opdelt i en række områder, hvor du med en times varighed vil kunne høre og ople-

ve robotter lands, vands og i luften. 

 

13:00   Velkommen til Tech Out v. John G. Christensen, Bestyrelsesformand Stauning Lufthavn  

13:10    Fremtidens teknologiske landbrug v. Jakob Lave, Direktør i Future Farming SEGES  

13:30 - 14:30 - 15:30 

    1. Robotter til lands – Hør og oplev autonome robotter der kan anvendes til lands 

    2. Robotter til vands og i luften – Hør og oplev robotter der kan anvendes til vands og i luften 

            3. Teknologi og fremtidens planteavl – Hør og oplev autonome robotter og nye tendenser i landbruget  

16:30   Fremtidsperspektiver for Tech Out, Susanne Nors, Leder Business Region MidtVest 

17:00   Tak for i dag. 

 

Arrangementet afholdes i samarbejde med: Business Region MidtVest, Madmødet 2021, Stauning Lufthavn, 

Agro Intelli, Integra, DTU, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, SEGES, Innovationsfonden og Interreg-

projekt: ”Skridt mod et klimaneutralt landbrug”.  


